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P R O T O K Ó Ł  Nr XVI/11 
 

z odbytej Sesji Rady Gminy Cielądz w dniu  24 listopada 2011 roku. 
 

Sesję rozpoczęto o godz. 12:00 
a zakończono o godz. 13:00 

 
Ustawowa liczba radnych               -  15 
Radnych obecnych na Sesji            -  15 
 
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.  
 
Ponadto udział w posiedzeniu wzięli: 

1. Paweł Królak   Wójt Gminy  
2. Wiesława Libera  Skarbnik Gminy 
3. Janina Ciesielska  Sekretarz Gminy 

 
 
oraz inne osoby wg załączonych list obecności. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski stwierdzając quorum zdolne do 

podejmowania prawomocnych uchwał otworzył obrady XVI Sesji Rady Gminy Cielądz. 

Powitał przybyłych na Sesję radnych oraz zaproszonych gości, następnie przedstawił 

proponowany  

porządek obrad: 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia na 2012 rok programu współpracy gminy 

Cielądz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

4. Interpelacje.  

5. Wolne wnioski. 

6. Zakończenie obrad XVI Sesji Rady Gminy.  

 

Punkt 2. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

Punkt 3.  

Sekretarz Gminy Janina Ciesielska poinformowała, że zgodnie z ustawą o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie Rada Gminy zobowiązana jest do określenia w drodze 
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uchwały, rocznego programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Rada zobowiązana jest do 

uchwalenia takiego programu w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego, w związku z 

powyższym Wójt Gminy złożył wniosek do Przewodniczącego o zwołanie Sesji Rady Gminy 

celem podjęcia uchwały w tej sprawie. Projekt programu zamieszczono na tablicy ogłoszeń i 

na stronie internetowej Urzędu Gminy celem konsultacji. W wyznaczonym terminie nie 

zgłoszono uwag do projektu. Program zawiera w zasadzie to samo, co w zeszłym roku. 

Projekt uchwały wraz z Programem otrzymali wszyscy radni.  

Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski przedstawił projekt uchwały w sprawie 

przyjęcia na 2012 rok programu współpracy gminy Cielądz z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie. 

Radni w głosowaniu 15 głosami „za” jednogłośnie podjęli uchwałę.   

Uchwała Nr XVI/70/2011 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 4. 

Interpelacji nie zgłoszono.  

Punkt 5.  

 
W wolnych wnioskach głos zabrali: 

− Radny Jarosław Budek – zgłaszam, że w Komorowie światło za późno się zapala bo 

ok. 17:50 lub w ogóle się nie świeci.  

− Radny Tomasz Dewille – w Ossowicach również było zgłoszenie, że światło uliczne 

się nie świeci.  

− Radny Grzegorz Stępniak – koło p. Jóźwiaka jest nowa lampa i również się nie pali, 

paliła się raptem dwa dni.  

− Radny Robert Kupis – w Cielądzu przy drodze na Sanogoszcz lampa świeci ok. g. 

14:00. 

− Radny Michał Trzciński – w Mroczkowicach koło p. Trzcińskich jedna nowa lampa 

nie świeci.  

− Radna Renata Jakubik – w Sanogoszczy koło p. Stolarka lampa nie świeci.  

− Radny Lech Owczarek – w Cielądzu lampa koło piekarni za wcześnie gaśnie. 

− Radna Renata Jakubik – może w Cielądzu lampy wyłączać w godzinach 24:00 – 5:00.   
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− Wójt Gminy Paweł Królak – lampę koło p. Jóźwiaka zgłoszoną przez radnego 

Stępniaka zgłosimy jeszcze do p. Burzyńskiego. Resztę Państwa wniosków zgłosimy 

do konserwatora oświetlenia.  

− Sekretarz Gminy Janina Ciesielska -  wszelkie usterki są zgłaszane, w Sierzchowach 

było zgłoszone, przyjechała firma, zrobiła, ale światło świeciło się cały dzień, znów 

przyjechali i robili. Na bieżąco wszystko zgłaszamy. Do firmy nie można mieć 

pretensji bo przyjeżdżają i robią, ale to dziwnie wygląda.   

− Przewodniczący Rady Gminy Bogumił Grabowski – poinformował, że mieszkańcy 

Wisówki pytają czy byłaby możliwość włączyć lampy rano na godzinę. 

− Radny Józef Pytka – włączenie lamp na godzinę rano to będą duże koszty, przecież  

szukamy oszczędności, gdzie tylko możemy.  

 

Postanowiono, że na razie lampy nie zostaną włączone.  

 

Ponieważ nikt więcej głosu nie zabrał Przewodniczący Rady Gminy zakończył obrady XVI 

Sesji Rady Gminy. 

 

Protokół zakończono i podpisano.  
 
 
 
Protokołowała :      Przewodniczący Rady Gminy 
/-/ mgr Olga Kmita.      /-/ Bogumił Grabowski 
         


